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5 januari 2021

Ten behoeve van de media zijn hieronder de besluiten van Gedeputeerde Staten kort weergegeven.
Over sommige besluiten sturen Gedeputeerde Staten aparte persberichten uit om de media te
informeren. Voor antwoorden op Statenvragen klik op: www.brabant.nl/statenvragen.

1. Leningsovereenkomst Pivot Park Holding B.V.

Provinciale Staten heeft in 2017 ingestemd met een subsidie van 10,4 miljoen euro in de vorm van
een lening aan de innovatiecampus Pivot Park in Oss. Het geld is bedoeld voor exploitatie en
onderhoud aan gebouwen. Een deel van het totale subsidiebedrag is eerder al verstrekt. Omdat er
nu voldaan is aan de voorwaarden voor het tweede deel, namelijk het vaststellen van de strategie en
het opstellen van een nieuwe financiële doorkijk tot 2026, hebben Gedeputeerde Staten nu ook
ingestemd met het verlenen van het restbedrag.
2. MIRT-onderzoek Mobiliteit en Verstedelijking Brainport incl. provinciale
wegenprojecten oostelijk deel regio Zuidoost-Brabant

Deze Statenmededeling informeert Provinciale Staten nader over de uitkomst van het MIRT-onderzoek
Verstedelijking en Bereikbaarheid Brainport en de stand van zaken van provinciale wegenprojecten in
het oostelijk deel van de regio Zuidoost-Brabant. De conclusies van het MIRT-onderzoek worden
komend jaar nader uitgewerkt en onderzocht, zodat tijdens het BO MIRT 2021op basis hiervan
vervolgstappen kunnen worden gezet ten aanzien van de invulling, samenwerking, prioriteiten en
financiële afwegingen.
3. Uitwerking thema ‘Samen’ uit het bestuursakkoord

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de voortgang van de uitwerking van het
thema ‘samen’ uit het bestuursakkoord. Dit doen Gedeputeerde Staten door middel van een
Statenmededeling, een startnotitie over het thema ‘samen’ en een informatienota over het correctief

referendum. In januari en februari 2021 vinden er themabijeenkomsten plaats in Provinciale Staten
die in de eerste helft van 2021 moeten leiden tot het Brabants participatiekompas en een
referendumverordening.
4. Opdrachtverlening Europese Cofinanciering

In 2021 start het nieuwe Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 van de Europese Unie, met een
nieuwe verdeling voor Europese fondsen zoals OPZuid, POP, Interreg, REACT-EU, het Just Transition
Fund (JTF) en het Recovery and Resilience Facility (RRF). Dit nieuwe pakket is groter dan ooit en geeft
regio's een belangrijke rol. Om geld uit deze fondsen te krijgen is vaak een eigen bijdrage, oftewel
cofinanciering, nodig. Gedeputeerde Staten willen de kans zo groot mogelijk maken dat geld uit
deze fondsen naar Noord-Brabant komt. Daarom is besloten middelen te reserveren via iedere
programmabegroting, zodat de cofinanciering op voorhand geregeld is en de provincie klaar staat
voor deze nieuwe Europese kansen.
5. Update Corona Herstelaanpak

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten geregeld over de aanpak van het college
rondom de coronacrisis. In deze Statenmededeling is er onder andere aandacht voor de
samenwerking met de Brabantse steden en de BOM om een gezamenlijke actie- en
investeringsagenda te ontwikkelen. Deze agenda is gericht op het herstel van Brabant op korte en
middellange termijn, door gezamenlijk te investeren in de Brabantse digitale infrastructuur,
arbeidsmarkt en binnensteden. In het voorjaar van 2021 hoopt het college Provinciale Staten verder
te kunnen informeren.
6. Intentieverklaring agrarisch ondernemerschap en natuurontwikkeling in Helvoirts
Broek Zuid

Een regulier melkveebedrijf in het Helvoirts Broek Zuid wil omschakelen naar een natuurinclusief
landbouwbedrijf. Op dit bedrijf zal niet alleen melk en kaas worden geproduceerd, maar ook
recreatie en educatie worden aangeboden. Bovendien zal het bedrijf aan waterberging doen en de
natuur beheren. Provincie en diverse andere partijen hebben deze omschakeling mogelijk gemaakt en
willen de verbinding tussen landbouw en natuur in het Helvoirts Broek verder blijven ondersteunen.
Daarvoor wordt een intentieverklaring ondertekend.

Activiteiten
In verband met de uitbraak van het coronavirus zijn de externe publieke activiteiten van de leden van
Gedeputeerde Staten afgelast.
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06-27745200.

